
 

7. října – 13. října 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.10. 

Památka  

Panny Marie 

Růžencové 

Loučka 16:00  za děti a mládež 

St. Jičín 

16:30 

17:00  

 

 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Annu a Antonína 

Benčákovy, za živou  

i † rodinu, Boží ochranu, 

Panny Marie a duše  

v očistci /intence ze 17.9./ 

Úterý 

8.10. 

Úterý 27. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

7:30 

8:00 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Mgr. Věru 

Dokládalovou a za modlící 

se růženec 

Středa 

9.10. 

Sv. Dionýsia, biskupa 

a druhů, mučedníků 
 

Sv. Jana Leonardiho, 

kněze 

St. Jičín 

16:30 

17:00 
 

 

 

modlitba sv. růžence 

za Františka Vahalíka  

a rodiče z Jičiny  

 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

10.10. 

Čtvrtek 27. týdne  

v mezidobí 
Janovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

11.10. 

Sv. Jana XXIII., 

papeže 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

 

 

modlitba sv. růžence s dětmi 

dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu 

za obdržené milosti 

s prosbou o dar zdraví  

a ochranu Panny Marie  

a za duše v očistci 

Sobota 

12.10. 

Sv. Radima,  

biskupa 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Karla Rosu,  

† manželku Ludmilu  

a duše v očistci 

Neděle 

13.10. 

 

28. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

hody Hůrka 

 

Fatimský den 

St. Jičín  

7:15 

7:45 

 

 

modlitba sv. růžence 

za farníky /o.Petr/ 

+ 2 křty: Jan Číp 

Nina Janýšková  

Hůrka 9:15 hodová mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       6.10.2019    27. neděle v mezidobí   45./ročník X. 
Slovo Páně trvá navěky;  totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby 

se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo 
alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý 
den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto 
pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“  

Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem 
k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je 
chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se 
oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem 
znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď 
mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám 
prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili!“ apeluje papež František  
ve své exhortaci Evangelii Gaudium. 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte 

do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)  
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, 

kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový 
impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným 
motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí 
vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, 
který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako 
Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční příprava. 

*********** 
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence. 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova 

života, které prožívá také jeho matka.  

o S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě  

a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky.  

o Je to skvělé rodinné album.  

o Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným 

oslňujícím světlem: vzkříšením. 

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých 

okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. 
/Guy Gilbert - kněz z Paříže, z knihy Setkání s Marií/ 

„Jenom srdce EUCHARISTICKÉ a MARIÁNSKÉ je baštou nedobytnou!"   
/P. A. Šuránek/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
Křesťané celého světa jsou vyzváni, aby ve fatimský den, tj. 13. října 

2019, spojili své síly v rámci Svaté ligy národů a bojovali pod záštitou naší 

Královny, Panny Marie. Ten den se budou konat v mnoha národech 

Eucharistická procesí s odprošováním a zasvěcením se Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie. 

Pojďme spojit síly už v předvečer fatimského dne a nechejme se sjednotit  

s naším Božským Mistrem a Králem pod ochranným pláštěm naší Královny. 

Tradiční Noční modlitební procesí bude tentokrát EUCHARISTICKÉ – 

Ježíš, reálně přítomný v Nejsvětější svátosti, bude uprostřed nás putujících 
na Svatý Hostýn za Pannou Marií Vítěznou (viz plakátek vpravo). 

************************************************************************************* 

Na webu www.beh.kvalitne.cz 

již najdete fotky a výsledky  

27. ročníku Běhu sv. Václava. 

Děkujeme všem pořadatelům, 

sponzorům a účastníkům 

závodu, kteří se letos sešli 

v rekordním počtu – 241  

 

http://www.beh.kvalitne.cz/fotky.php
http://www.beh.kvalitne.cz/vysledky.php?rok=2019

